
Frá liiiis KonÚNGLEGA NORRÆNA FoRNFRÆÐA-FÉLAGS ásigkomulagi og atliöfiium

sögbum ver Yöur í bröíi vorii af 4ða Mají Jiessa árs. Um þanii heppilega frama, hvörj-

um Fölagsins efni síöan hafa náö, áskiJjura ver oss at mega senda Yöur greinilega

skfrslu viö aðra hentugleika. Nú leyfum ver oss þó fyriframra at gefa Yöur liiö raark-

verðasta þaraf til vitundar.

Tala Fölagsins inulendu reglulima er nú stigin til 260. Frá útlendum vfsindafe-

lögum, lærðura mönnura og lærdómsvinum hefir það þegiö margar kærkomnar send-

íngar og heiðarleg vinahót, en hiö helzta þaráraeðal má þó reiknast stórt safn raerki-

legra útskrifta, eptir fornum hrefura, er geymast í hins Prussiska koiiúngsríkís skjala-

safni í Königsberg, og mest viðvfkja sögu Danmerkur og Norvegs í tiö Margretar

drottnfngar og hennar eptirkomara til Friöriks konúngs hins fyrsta.

Með Fölagsins fyrrveranda Forseta, Hra. Ofursta-Löjteiiants Abráhamsonsy aðstoö

hefir það á ný meðtekið álitlegan viÖurauka þess höfuðstóls í 200 Rfkisbánkadala silf-

urs höfðfnglegum skeink frá Ilra. Etatsráði og Riddara Donner í Altóna.

Frá einum ónefndum Yelunnara Islands hefir Frófessor Dask meðtekið 150 prent-

rit þeirrar nýu Stokkhólms-útgáfu af Snorra Sturlusonar nafnfrægu Heimskrfnglu, i

þremur bindinum og áttablaðaformi, (auk einstakra parta) með þeim tilmælum, að

þessar bækur (sem hlaupa til 1000 Rfkisbánkadala andvirðis) verði gefins útbýttar

efnalitlum, en þó skfrum og fróðleiksgjörnum Islendfngura. I þvf tilliti heíir Prófess-

órinn óskaö meðverkunar Félagsins Fornritanefndai^ (hvörrar limur hann nú sjálfur er),

og hún hefir þegar sendt til Islands svo mikinn hluta gjafarinnar, sem áfailinn hausi-

tfmi leyft hefir, en beðið (eðr mun biðja) einstaka Fðlagsiimi f sðrhvörjum lands-

iQórðúngi, að standa fyrir útbýtfngu þessa nýtsama og fallega prentaða verks, á Jiann .

hátt sem bezt má henta og svara til Gjafarans lofsverða angnamiðfi.

Við þessa hentugleika höfura vér þá æni at senda Yður prentað skírslu- og

boðs-blað um það ársrit, er Félagiö framvegis ætlar at útgefa undir þessum titli:

Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, og mun þaö (meðal annars) innilialda rit-

gjörðir nafnfrægra lærdómsmanna (t. d. Hra. Biskups P. E, Miillers og Etatsráðs Wer-

lauffs) og annara nafnkendra fornfrœða-yðkara
, sera erii Félagsins limir. Vér vonuniT

að verk þetta, hvörs prentun þegar byrjuð er, muni kröftugliga stuöla til slíkra vísiiida

útbreiöslu og eflfngar. ^ettað Félagsins boðsbréf er með ásettii ráði sameinað við-

bættum, á lángri reynslu gruiidvölluöura, Athiigasemdura iim fornleifar, þeirra Iiirðfng

og geymslu, að mestu leiti sÖmdum af Hra. Kauselliráði Thomsen, fornleifanefndarinnar

meðlim og sekretéra, — hvörjar vér at vfsu vonum ei muni Y^öur, og fleiriira Yöur

kunnugum lesendum, ókœrkoranar vera.

Af Grænlendinga-Sögum, hvörjar við iindirskrifaðir Fiimur Magnússon og C. C.

Rafn ætlum í Ijós at leiða, er það að segja, að þetta Félag nú hefir ályttað at styrkja

verks þessa útgáfu á Ifkan hátt og önnur verk þess Fornritanefndar. Vér óskum þess-

vegna, að tala og nöfn þeirra, er á Isiandi vilja skrifa sig fyrir þcira, veröi oss, hiÖ

fyrsta skeð getur, til vitundar gefín. Sá iiafnfrægi ferðamaÖr, sem fyrstr aÖ nýu lieíir

uppgötvað Grænlands Austurstrandir, og nú er þaðaii hfngað kominn, Hra. Kapteiiin-

Löjtenant og Riddari Ch'aah heíir óskað, að hans þanim hljóðandji ferðabók sameiaist

téöu riti, ef hentugleikar þaö leyfa — við hvörju Iieiðarlega tilboði við raeö þökkum

tekið höfura* — Loks getura við þess, aö þau skjöl uú eru hér í staðnura fundín, er



í^auna {)á mcrkilcgu knngumsiæöu , aÖ margar og miklar æUkvMú' IslcniUnga liafa kyn

sitt aö rekja til lijóua, er giptust í Grænlands Austurliygö öndverðlega 4 15^“ öld.

^au {larab lútandi skjöl og sýnisliorii af merkilegustu ættartölum, munu í fornritapör^t-

um teðs verks auglýst verba.

Viðvíkjandi skeðri urabreytíng í vors Felags Fornritanefnd Iiafa fáeinir þess, {)ar'

með óáiiægbir, limir vakið ójiægilegar þrætur á prenti, sera liafa neydt oss til einnig

að láta vorar og Fðlagsins atgjörðir, áhrærandi })au málefni, á prent útgánga, og til-

sendast þær Yður þannig. Vðr liöfum, eins og þaraf sjá má, fiarineð nægilega sannað,

að sú skeba urabreytíng var óumílýanleg, og aungvanveginn ^örð í fieira tilgángi at

áreita neinn. ^essi umbreytúig lieíir hlotíð almennt meðhald Félagsins hérverandi lima,

og {)ó sýnir reynslan, að þessara tala uú mjög álitlega er aukiii. Vðr voniim og að

Fðlagsius medlimir á Islandi, hvörra áiit og meðhald ver at visu mikils metum, muni,

þegar öll raálsins skilríki þeim eru kuuniig orðiii, af þeim leiðast til líkrar sannfæríngav.

£i mundum ver saint hafa ónáðað Yður með sendingu þessa ritlxngs iiru Iiðr rísnar

þrætur, ef oss ekki frá einum felagslim á Islandi heföi verið sendt preutað brðf, dag-

sett í Kaupmannahöfa þann Aprílis þessa árs, útgefiö af einum Felagsins lini her,

sem einnig áður haföi verið, en þá ei leingur var, Foriiritanefiidarinnar meðlímur

(því sá annar, hvörs iiafii þar finnst undirskrifað Helgason” gat ómögulega haft

iiokkra lilutdeild þarí). Að þetta bref sh útgefið án Fðlagsius eðr þess Fornritanefndav

vitundar og vilja, muii sðrhvörjum Ijóst, þar það Jeyfir ser at leysa þá, er áör höfðu

skrifað sig fyrir þeim af Feiagiiiu útgefnu fornrUum, frá þessu loforÖi framvegis.

Slík aðferö sýnist Jivörki að veva brefsips útgjafara til raiiinstu nota, uð gamkvæm

Felagsiiis lielzta augnamiði, at viðhalda fÖðurlaiidsins foriiritum, og þarf því ei fremur

iieins umtals af vorri hálfu, Einúngis óskum vðr, háttvirdti félagsbróðir! at gela

þess viö A'bnr, og (meb Ybar góða tilstyrk) við þá Súbskríbenta að Foiinmanna-Sögum,

sem Yður kunnugir og nálægir eru, hvörsu óhagstætt og qviðurkværailegt það raundi

vera, aö hætta við hið 6*^ Bindi, livörs frammhald liið 7**^^ (sem, meöal annars, hljóöar

wra Noregs konúng, Magnús berbein, forfóður allmargra Isleiidínga) að mikln Jeiti

getur álitizt at vera, þar þess iiinihald pr tekið af þeim sömu þremur yppariegu skinuT

bókum, og á aÖ liafa sameigiiilig llegistur og þrjár eyrstúngnar eptirmyndir aðalritauna,

og þarað auki verör algjörliga til prentsmiðjuniiar undirbúiö af þeim sania mauui, Pró-

fessóri Rask, er lagði síðustu liönd á útbúníng hins sjötta biiidiuis. Loksins getura vcr

þess: að Islendinga-Sögum, þegar Fornmanna-Sqgur eru til lykta leiddar, muii af

Felaginu áriega frammhaldiö verða. Ef aiinað frammhald þeirra auglýst verðr af öðrum

en Felagsins embættismönnum eðr Fornritanefndariiiiiar núveraiicU meðliraura, er þaö

Felaginu óviðkomaudi.

Kaupmannahöfn, í eiiu Konúnglega Norræna Fornfræba-Fölagi, þaim 27*^^ Sep-*

tember 1831.
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